
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
DA EDUCAÇÃO – DECED, NO ANO DE 2016. Aos 03 de março de dois mil e dezesseis,  
às  quatorze  horas,  na  sala  2.40-A,  do  Campus Dom  Bosco,  iniciou-se  a  segunda 
assembleia extraordinária dos docentes pertencentes ao Departamento de Ciências da 
Educação – DECED, da Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ, no ano de 
2016. Presentes, sob a presidência do chefe do departamento, professor Heitor Antônio 
Gonçalves, os seguintes professores:  Bruna Sola da Silva Ramos, Christianni Cardoso 
Morais,  Gilberto  Aparecido  Damiano,  Giovana  Scareli,  Maria  Jaqueline  de  Grammont 
Machado  de  Araújo,  Marise  Maria  Santana  da  Rocha,  Rosângela  Branca  do  Carmo, 
Wanderley  Cardoso  de  Oliveira  e  Wesley  Silva.   Afastada  para  prestar  colaboração 
técnica: Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo. Afastada para pós-doutorado: Maria 
Aparecida Arruda. Ausências justificadas: Écio Antônio Portes, Levindo Diniz Carvalho, 
Marcio  Roberto  de  Lima,  Maria  Lúcia  Monteiro  Guimarães  e  Paulo  Roberto  Furtado 
Azevedo Varejão.  Item Um:  Calendário das assembleias ordinárias do Deced.  Ficou 
aprovado por unanimidade o calendário, para o ano de 2016, das reuniões ordinárias do 
Departamento de Ciências da Educação – DECED. As reuniões acontecerão nas últimas 
quintas-feiras do mês, às 14 horas. Item dois:  Afastamento para pós-doutoramento. O 
professor Gilberto apresentou seu projeto de afastamento para pós-doutorado, a partir de 
agosto de2016, que foi aprovado por unanimidade. A professora Marise ficou de confirmar 
até a próxima reunião do Deced, dia 31 de março, seu pedido de afastamento para pós-
doutorado.  Item  três:  concurso  público  de  docentes  para  o  Deced.  A comissão 
nomeada para preparar o concurso, composta pelas professoras Giovana e Cristiianni e 
pelo professor Gilberto, apresentou uma planilha com os pontos temáticos sugeridos para 
as  provas,  a  pontuação  para  cada  item  proposto  e  o  calendário  de  realização  do 
concurso.  Foi sugerido que a inscrição para o concurso acontecesse no período entre 4 a 
15 de abril  de 2016, e que o doutorado seria condição exigida para participação dos  
candidatos.  Para compor a banca, sugeriu-se o nome da professora Lucia Helena Pena 
Pereira,  recém-aposentada,  como membro  externo.  Feitos  os  ajustes  necessários,  os 
trabalhos  da  comissão  foram  aprovados  por  unanimidade.  Outros: A  professora 
Rosângela Branca do Carmo justificou sua candidatura para a coordenação do curso de 
Pedagogia  EaD.  Segundo  Rosângela,  apesar  do  enorme  desafio,  ela  se  coloca  à 
disposição do curso uma vez que já conhece os tutores e o trabalho a ser desenvolvido. 
Entende que isso pode facilitar o trabalho de coordenação. O professor Heitor informou 
sobre a aposentadoria do professor Laerthe. Sobre a questão da vaga gerada com essa 
aposentadoria, sugeriu-se que constasse como ponto de pauta da próxima assembleia 
departamental. A professora Marise questionou sobre os encargos do professor Levindo. 
A professora  Giovana  lembrou  que  o  DECED  tem  outros  professores  afastados.  O 
professor  Wanderley  lembrou  que  é  necessário  renovar  o  colegiado  do  Curso  de 
Pedagogia,  substituindo  os  professores  Levindo  e  Laerthe.  O  professor  Gilberto 
manifestou sua opinião a respeito dos trabalhos dos professores em EaD.   Gilberto disse 
que, independentemente da questão da Pedagogia EaD, não entende como um professor 
não trabalha com mídias. Para o professor, todos devem, minimamente, dedicarem-se às 
mídias e à educação em EaD. Para o professor Wesley, o que falta é estrutura para o 
trabalho  em EaD.  Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, o chefe do Deced, 
professor Heitor Antônio Gonçalves,  encerrou a reunião e eu,  Luiz Carlos Fernandes, 
secretário do Deced, lavrei a presente ata que, se aprovada, deverá ser assinada pelos 
presentes. São João del-Rei, três de março de 2016. 
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